


:نویسی خالصهنکاتی در مورد 
ايه کههگ مها  ضهود اول تشداسيتهههاهاسدل هين طه ااد هينويسيويادداضتطوسکلّيخالغهته

کهشد يهادر شي ه اشا هتمدو  تهشآيهذودسمم هقخوانياصاغو  امتهضماس هي طالعهودق ق

ک هذوتهاسهساتههضهکلي هشيامهشاگم هيه هذي  تشضذهوا کا  شوسگهايحجموص ا  شوسکم

ر هشد تههگ مها  هشوستا هشو ه اشاصخهود طلهة   هذواقها ايغح حانجها  و ارشتهض وه

ک هذکههتمها  طالهةو ثاحهب هشتثکتهايهر و هو سااي ا کا سامشاگم هي ضودوهااس  ي

يهرجها يمهشينشاک هذهتاضهذسادسدسک ابدس ي جهضوه ک هابکمهرآ وصضهيوگهش  ثهاد که

خوانيجلور شينمودمآوسيکشدهواصنشاک ذهجما

اتضاسکاس

نويسيمالوهتشاتضاسگايسايجيکههگ مها  طالعههداسيهذ ت اهايهراتهضاس جهضا ص داسدوخالغه

غههحاميگههاينشاک ههذهوتههذو نويسههيدستشرهههاصخالغههه .تاضههذ ههي ييادداضههتدم شهههه آ گههم

گهاگهاامهضايصخواگهذيامهتوتشت هةآ رهزسص ها حجهميادداضهت خودداسينماي ذ؛هشاکههتها

طلثهذوکهاسيخسه هگها ص ها وانهشطيصيهادي هيکهيام  و شتّهةنمهود آ  گمخواگذخوسدته

يي  ا هةتهشاييادداضهتتهاانهذاصهتوان ذاصير هشس ه ذقهذيمييهادم شههه ي ا تم ک  ذه

اي   ظوسا   ادهک  ذم

گاي خ لفسوش

تهشداسي يادداضهت ک ه م ضها يم هو  خ لهفنويسياصآ يهاد هيههکه اتام وا کلّيخالغهآ 

ضهودکههدسادا ههتههتو ه ح هي رهزاسيت هذيومال هتد  ه کطيصيشجمالت نويسي خکحاض ه

خواگ منشداختم گاکذا دس وسدآ 

کههگ مها ضهود اول ايه  هي تهشداسيتهههاهاسدل هين طه اادنويسيويادداضتکلّيخالغهطوسته

تهشکهشد يهادر شي ه اشا هتمدو دسمم هق آيهذوضهماس هيخوانياصاغو  امته طالعهودق ق

ک هذو شوسگهايه هذي تهاسهساتههضهکلي هشيامهشاگم هي تشضذهوا کا حجموص ا  شوسکم

شاصخهود طلهة   هذواقهار هشد تههگ مها  هشوستا هشو ه اغح حانجها  اي و ارشتهض وه

ک ذکههتمها  طالهةو ثاحهب هشتثکتهايهر و هو کهههااس اي ا کا سامشاگم ي ضودو ي

سادسيههرجهها دسک ههابدس ههي جههضوه ک ههابکمههرآ وصضههيوگههش  ثههاديمههشينشاک ههذهتاضههذ

خوانيجلور شيضودمکشدهواصنشاک ذهآوسيجما

رزاسيوخککطيصيشجمالتمال ت

رهزاسيتاضهذممال هت هيمعها يتها طلهةيهاتههاغهالل طالعههدسر شضذ  تا شي م  طالعه 

ک هذمص هانيع هيودهوالث ههنکهات اهمسان هض طهخيمعلها تهسوشتهشاي طالعهه تشي  شيا

هجهکا هي  و  انهذو طلهةساک  هذ جهاييکههتشاي ها  ه ا تهاقي هي هي طلثهيسا طالعهه که

مال ههتتضن ههذمگشجههااحسههاع ضههويذ اصمال ههت هه ا تفاا هه  ادهنماا ههذوک ههاسآ  طلههةنمههي
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اضهاسهضهذه يخطشنهاکيخ هضتهودهوتههنک ههي  ا نموديذ  طقه

تکل هذيا ت مال تخطهشت(اوجهاييکههتههيهرکلمههيهامثهاس

طهوسگهاي اهمساتهامال هت هشتذستخا طهّخعک  هذمتههدوسآ خکتکط ذ ناسارشاف تشخوسديذ 

تاضهذمدق هقومعلها  هي يرزاسي هشآااصخهوتيتهشاي طالعههکلّيگ ما  طالعها   ادهاصمال ت

تها  طالعههکهه مکه ا هتتهان طهشويدس مشا وشنک  ذکهاي کاسساتا ذادانجها دگ هذههشا

ن هاصتههتي  هشداضه هتاضهذمدّقهتداضه هتاضه ذکههضهلو  هضويذمال تقثلياض ثاهتودهو  وج

سوينک  هذ؛ضهونذ صيهادهکطهي هيگاوان خابجمالتهيکههخهکاصمال ت کاسينک  ذودسا   اده

سودمتا  ش يگايآتيحوغلهدس طالعه هشاکه

نويسيحاض ه

تاضهذجذيهذو اهمتهه خاطهة هي ضود تاگذفان قا يهر هشي طالهةلثيکهنوض ه يگش ط

 انهذراسغههوستنهزيشد ضهشلوتسهکو  هها و کههايه ان قهها تههنحهوي طلهوبووتهشايايه 

ضهودمتههم هوا   ها  هاخ اسيهرنهاسارشافاغهليا هامه هي گاييتهآ  طلةجذيهذودا  ا 

يآ نهاسارشافساطهوس عمهو اولله  يهاآخهشي جملههکل ذيا تکههتهه يلهتشايتو  حيرجم

يتههشي جملهههنويسههيايهه ا ههتکهههکل ههذيدگههذمدو هه  قههذ دسساهخالغههه ههي تطههک ي

ک  هذمدس يک هابيهاجهضوهيادداضهتناسارشافساا ه خشا کهشدهتههصتها خودتها دسحاضه ه گش

 طلثهيساتهه ه ت ها وصدو ش ه ذايه نهاسارشافقػهذداضهتهههنايا گشناسارشافاصخودتا تپ

توان هذت ها کهشدهويادداضهتنماي هذمتههمهالوه هي آ سادسيرجملهوتاصتا خودتا  نهک هاتي

ديمههشيساکههه شتههومتهههگمهها  و ههو تاضههذودسجههايديمههشي  هه ا  ان قههادويههاگههش طلههة

ايهه مشآي ههذتهههتمشکههضمکههش دقّههت ح ههعويههادر شيتا ههشنويسههيک  ههذمحاضهه ه ايههذساخوانههذه

ک ذم ي کمر

تشداسييادداضت

کهههمثههاستا ههتاصتشداضههت تاضههذ ههيتههشداسييادداضههتنويسههي خالغهههنههو تههشي اغههلي

ايخههاظکهههدسجذارانهههتهههضهه وه ايتههشي   ههاگ مگههش طلههةواثههتآ دسدم شههههکل ههذي

هتاضذم شوسگايآتيکاساييداض 

 ام دوويظري

وخالغههتايهذکههايه اول  تاضهذم اهمويظرهيدوداسايتايهذضهذه تهشداسييادداضهتيتشرهگش

ههههکهههدستههشاصآ ک  ههذ تايههذحجمههيتسهه اسکههمههههکهههيادداضههت ههييع ههيآ  تاضههذمکل ههذي

ک  ههذوگمههه ههي هه  سا اههمتلقههيايگههشخههکهاغههلي وجههودا ههت داضهه هتاضههذممههذ  هه  

نويسهيتشضهمشديمخالغهه  ينهذاسدواصموايهذيکههتهشايک  ذماي کاسگ چخاغه دداضت ييا سا

يع هيگا هت؛يادداضهتتهود رهشتهذاميتهشداسييادداضهتويظرهيدو ه   اينخواگذداضتمتاشه

يههادآوسيوهدادان قهها ضههماتهههداضههت ساآ ان قهها قػههذ  هه  ونههاسارشافکهههساههههآ يگمههه

گاتايذ   ذا لا خ ػشتاض ذمتهت ا  ادهيادداضت نمايذم ي
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لپکال (((

ن ستکهخ ليصيثاوتاه ذسنگوخکين اصتشداسيخالغهگ ما دس

تدتا خوشتشايخو ايشدايک  ذخالغه اره الث ه ت تک   که ( کاسو

ايکهگستاي هکهضماتايذ عيک   (اا انک ها اخةص ا گمتايذدسنظشرشم هتطهتا شهطث ع اً

کهخالغهتشداسيمقکتشايخودتو قاتيخونذ تاضه(تدسگم  حذ(اتشايگم  ضماخواگ ذديذکه

کهضماتشايخالغهارهکميحسابک    يت    کهص اني اان ا!تهاو غوستوق ياصضمانمير شه

تعذشت اي  ييادر شيلحاظاصواقعا تشداسياخ ػاظ  ذي   تخون  و او  طلةسو ضما غشمه(

سويکاازتويرگ  و تشايخودتو تو  حتذي ودسگمو ح  گميادداضتک   ميع يضمايهتاس

!تشايخودتو تو  ح  ذي  طلةسواصسويک اب يخون  وتاسدو گمح  يادداضتکشد 

تشداسي(خالغه   قذا 

 :اصدو  ا تهضذت   قذخالغهتشداسيگس  وگم طه  م تس اسي
تهنظش  خالغهتشداسياغال   ذن ست(گمو وق يکهآد  يخوادتشايخالغهتشداسيتزاسهسو

دسع يه سوي   زاسه  اي کهيا !ديمه   شه تاس يه وقت يخال   خ لي ديذ  کشد  تشداسي ر شهغه

م متشومم قتشيتخوناش طالةت صخوا  عيک متهجخ الصضذ ( يت 
کسيگشک کوستويهو  جوساييايشادداسه(يهکهاي طشصت کشم خةدسنا ختهاي دو  ا تايذتم

تلکه ر شهنمين  جهتا شتخونه شت ط  شتثشهرگ صدس شيت ط طالةهجوسيدونه يکهکسي  

!  طه ومقجلسه

تشايخالغهتشداسيه کاستايذتک  مفدق قاًجمات ذي 

مخالغهتشداسيخ ليساح ه(ضماک ابسو  زاسي جلوتو وتهغهوستنهاسارشامي طالعهه هيک ه  

ک    ييادداضت گايخالغهتهصتو خودتو تشرهمام ذي سوسويتعذشه ضاييکهاصاو ناسارشف

ماطهمالي  خ ليتذي تو  حخودتو تشايتاسيهرگ  و توي کشد يادداضتح  دساره(ت

تون  يهرکال هوستا ههک  هذوتهوشم يو سوتهخوتينماذاسيک   يادتو تاضهکهخالغهگات

قسمتسوتهيهدسعاخ ػاظتذي مقسمتت ذيک   وگش

:گشرضمشا وشنک  ذگماغيتس اس امدسخالغهتشداسيسو
 تاضه ذضماضخعگاخالغهينويس ذهکه امهتس اس تاضهداض هکاساييگاخالغهکهاي  تشاي ”

 . “نذاسهسوخودشخاغ تخالغهاو ديمهکههشانک  ذما   ادهديمشا گايخالغهاصيع ي
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